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1.ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

ИОРС - Институт за онкологију и радиологију Србије 

СРТ - Служба радиотерапије 

РТ - радиотерапија 

ДБРТ - Дневна болница радиотерапије 

БРХТ - брахитерапија 

ВРТ - виши радиолошки техничар 

ЦТ - компјутеризована томографија 

МР - магнетна резонанца 

ТПС - компјутерски систем за планирање радиотерапије 

 

2. ПРЕДМЕТ 

Ова процедура одређује активности за извођење 3Д брахитерапије. 

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Подручје примене је СРT, одговарајуће одељење/одсек стационарa СРТ, ДБРТ, Одсек 

БРХТ, Служба радиолошке дијагностике. 

 

4. ОДГОВОРНОСТИ 

Главна медицинска сестра Одсека БРХТ 

Главна медицинска сестра одсека на стационару СРТ 

Ординирајући радиотерапеут 

Шеф Одсека БРХТ 

ВРТ на одсеку БРХТ 

ВРТ на Одсеку за МР/ЦТ 
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Радиолог на Одсеку за МР/ЦТ 

Анестезиолог 

Анестетичар 

 

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

 Пријем, отварање историје и смештање пацијената на стационар СРТ изводи се 

према одговарајућим  процедурама . 

 Пацијент се смешта на одељење и одсек стационара СРТ, по донетој 

конзилијарној одлуци, а према врсти и локализацији за 3Д брахитерапију 

(Одељење за РТ солидних тумора и малигних хемопатија, Одељење за РТ 

малигних тумора гинеколошке регије и Одељење за РТ малигних тумора дојке). 

 Главна медицинска сестра одсека/одељења стационара СРТ, у договору са 

ординирајућим радиотерапеутом и шефом Одсека БРХТ, планира списак 

пацијената на одељењу, који доставља на Одсек БРХТ, ради планирања 

специфичне 3Д брахитерапије сходно организационим параметрима Одсека 

БРХТ. 

 Главна медицинска сестра Одсека БРХТ, у договору са шефом Одсека БРХТ, 

формира организациони план за наредну недељу, уз обавештавање Службе 

анестезије и начелника Одељења медицинске физике, ради припреме пацијената 

и синхронизације поступака. 

 Извођење апликације 3Д БРХТ у планираном термину на Одсеку БРХТ се 

спроводи  уз коришћење адекватног апликационог система, према протоколу за 

3Д БРХТ одређене локализације и уз врсту анестезије сходно индикацијама за 

БРХТ, коју изводи тим за анестезију (анестезиолог/ анестетичар), а према 

важећим протоколима  за анестезију. 

 Планирање 3Д БРХТ се изводи на основу начињеног адекватног дијагностичког 

имиџинга (ЦТ/МР), који се изводи уз транспорт пацијента до наведених 

дијагностичких апарата и  присуство ординирајућег радиотерапеута, 

медицинског физичара, ВРТ са Одсека БРХТ, две медицинске сестре-техничара 

са Одсека БРХТ, екипе анестезије и радиолошког тима са дијагностичког 

апарата (ВРТ, радиолог). 

 Извођење дијагностичког имиџинга (ЦТ /МР) се спроводи према условима и 

процедурама задатим на апарату у оквиру протокола апарата, од стране ВРТ-а и 

ординирајућег радиолога а добијени имиџинг се електронским путем проследи 

од стране ВРТ-а/медицинског физичара у адекватни ТПС за брахитерапију. 
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 Ординирајући радиотерапеут обавља делинеацију структура на имиџингу према 

протоколу за 3Д БРХТ планирање и одређује режим извођења брахитерапије. 

 Надлежни медицински физичар, на основу електронским путем прослеђених 

делинеисаних волумена од интереса, обавља компјутерско планирање на ТПС-у 

и по консултацији са ординирајућим радиотерапеутом о подобности плана, и уз 

његово одобрење, план електронским путем прослеђује на компјутерски систем 

БРХТ апарата ВРТ-у . 

 ВРТ са осека БХРТ на основу прослеђених параметара плана, обавља БРХТ 

озрачивање на апарату за зрачење, уз адекватно позиционирање пацијента у 

бункеру за зрачење, а по конекцији апликационог система и апарата. 

 По завршеном зрачењу, пацијент се спроводи уз деконекцију апликационог 

система и трансфер- туба БРХТ апарата на адекватни одсек/одељење стационара 

СРТ, уз даљи надзор ординирајућег радиотерапеута.  

 Документовање спроведне БРХТ се обавља према процедури извођења БРХТ 

апликације. 

 

6. ДОКУМЕНТИ 

Историја болести ИОРС / БРХТ /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


